Ο Δήμαρχος Αλμωπίίας στην Ε
Ετήσια Γενική Τακ
κτική Συννέλευση του
τ
Ελλληνικού Συνδέσμ
μου Μικρώ
ών Υδροη
ηλεκτρικώ
ών Έργωνν (ΕΣΜΥ
ΥΕ)
Στη
ην εύρυθμ
μη λειτουρ
ργία των μικρών υδροηλεκτρικών έργγων και στην
σ
προοσφορά τοους στην βελτίωση του ενερ
ργειακού συστήματο
σ
ος της χώ
ώρας
καιι στην πρροστασία των
τ
υδατιικών πόρων, αναφέρθηκε μμεταξύ άλλ
λων
ρχος Αλμ
στοον χαιρετιισμό του, ο Δήμαρ
μωπίας, κ.
κ Δημήτ ρης Πασ
σόης
στη
ην Ετήσια
α Τακτική
ή Γενική Συνέλευση του Ελληνικού
Ε
ύ Συνδέσμου
Μικκρών Υδρροηλεκτρικ
κών Έργω
ων που πρ
ραγματοπο
οιήθηκε στ
στο Ξενιτίδδειο
Πνεευματικό Κέντρο σττην Αριδααία, το Σάβ
ββατο 13.04.2013.
Ο Δήμαρχχος καλω
ωσόρισε τους
τ
σύννεδρους στον
σ
Δήμο
Δ
και τους ευ
υχαρίστησ
σε που εεπέλεξαν την
περιοχή
π
γγια την πραγματο
οποίηση ττης Ετήσ
σιας
Τακτικής
Τ
Γ
Γενικής Συ
υνέλευσηςς του Συννδέσμου το
ους.
Γεγονός
Γ
ττο οποίο δεν θεωρεί τυχαίίο, αφού 13
Μικρά
Μ
Υδρροηλεκτριικά Έργα (ΜΥΗΕ)) λειτουργγούν
στη
σ χωρικήή αρμοδιότητα του Δήμου
Δ
Αλλμωπίας.
Ο Δήμαρχοος μεταξύ άλλων τό
όνισε ακόμμα ότι:
«Ο
«
πλανήήτης μα
ας βιώνεει σήμερρα συνθή
ήκες
αναπτυξιακ
α
κού και περιβαλλο
οντικού ααδιεξόδου. Η
επ
πιλογή τηης επιθετικκής ανάπτυξης, ωςς αποτέλεεσμα
τη
ης
παγγκοσμιοποίησης
και
τη ς
άκρα
ατης
απελευθέρω
α
ωσης τωνν αγορών, επέβαλε ένα μονττέλο
ανά
άπτυξης απ
πολύτως καταστροφ
κ
φικό για τη φύση και τις ισορροοπίες της.
Οι συνειρμοίί για το μέλλον
μ
τουυ πλανήτη και την εξέλιξη
ε
τηης ζωής είναι
ε
ηση των φυσικών πόρων, σε συνδυαασμό με την
δυσσοίωνοι. Η εξάντλη
αυξξανόμενη, με γεωμεετρική πρόόοδο, αξίω
ωση για εννέργεια, κκαθιστούν την
«πρράσινη ανά
άπτυξη» μονόδρομοο.
Η δδιαχείρισηη των υδάττινων πόρρων δεν μπ
πορεί να περιορίζετ
π
ται μόνο στην
σ
καττασκευή μεγάλων φρραγμάτωνν και ανάλλογης κλίμ
μακας τεχν
χνικών έργγων,
τα οποία ανντί της εξο
οικονόμησσης και τη
ης ορθολο
ογικής διααχείρισης του
νερρού, με τα
αυτόχρονη προστασίία του υδά
άτινου περ
ριβάλλοντο
τος υπηρεττούν
συγγκεκριμένεες πολιτικέές και νοοττροπίες κα
αι ενισχύουυν τη ζήτηησή του.
Οι υδάτινοι πόροι δενν είναι εμμπορεύσιμ
μο είδος. Αποτελούν
Α
ν φυσικό και
κοινωνικό αγαθό.
α
Είναι
Ε
χρέέος της πολιτείας και όλλων μας να
διασφαλίζουμ
με την διαττήρησή τοους ως ανα
ανεώσιμη πηγή
π
ενέργγειας.

Η συμβολή των μικρών υδροηλεκτρικών έργων, σε αυτήν την κατεύθυνση,
με την μείωση του ενεργειακού κόστους, την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την αποκέντρωση της παραγωγής
ενέργειας την προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα την συνολική
βελτίωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας, είναι αδιαμφισβήτητη
και θα πρέπει να αναδειχθεί και να προωθηθεί σε κεντρικό και σε
περιφερειακό επίπεδο.»
Πηγή: http://aridaia-gegonota.blogspot.gr/2013/04/blog-post_6603.html

